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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษากระบวนการถ่ า ยทอดภูมิ ปั ญ ญา
หมอพื ้นบ้ านด้ วยการใช้ สมุนไพรในจังหวัดเลย เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้ วิธีการ
การสัมภาษณ์ เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและการสนทนากลุ่ม ผลการวิจยั
พบว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในการบ�ำบัดรักษา โดยการจัดท�ำเป็ นต�ำรับ (ขนาน)
ตามอาการของโรคต่าง ๆ ในระบบของร่ างกาย ซึง่ วิธีการรักษาของหมอพื ้นบ้ านนัน้
มีความสัมพันธ์ กบั ความเชื่อต่าง ๆ ตามวิถีวฒ
ั นธรรมของท้ องถิ่น โดยหมอพื ้นบ้ าน
มี ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกับ สาเหตุแ ห่ง ความเจ็ บ ป่ วยจากความเชื่ อ ในพุท ธศาสนาเป็ น
หลักส�ำคัญ ความเชื่อเกี่ ยวกับธาตุสี่ ขันธ์ ห้า และความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์
ตามดวงชะตาราศี ผลการศึกษาวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ านด้ วยการใช้
สมุนไพร โดยระบบการถ่ายทอดภูมปิ ั ญญาหมอพื ้นบ้ านมีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ
ในระดับเครื อญาติ การถ่ายทอดจากหมอพื ้นบ้ านสู่บคุ คลที่สนใจการถ่ายทอดจาก
หมอพื ้นบ้ านสูผ่ ้ รู ับการบ�ำบัดรักษาทีห่ ายแล้ ว การถ่ายทอดจากสถาบันทางการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมภิ าค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 094-3917935 E-mail: dr.patthira
@hotmail.com
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และการถ่ า ยทอดจากต�ำ ราแผนโบราณ วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ าน
มีการถ่ายทอดในระดับครอบครัว ชุมชน และในระดับประเทศ โดยมีวธิ ีการการบอกเล่า
บรรยายด้ วยวาจา การสาธิต การปฏิบตั จิ ริง วิธถี า่ ยทอดโดยให้ เรียนรู้จากสือ่ ด้ วยตนเอง
วิธีถ่ายทอดโดยการจัดแสดงนิทรรศการในรูปของแหล่งเรี ยนรู้ วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญา
โดยบันทึกองค์ความรู้ไว้ เป็ นลายลักษณ์
ค�ำส�ำคัญ: การรักษาโรคในชุมชน, ภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ าน, การถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ าน

Abstract
The purpose of this research was to study processes for transferring
folk medicine healers’ wisdom about the use of herbs for treatment in
communities of Loei Province. The qualitative research methods used
included an in-depth interview, participatory observation and focus group
discussion. The findings revealed that bodies of herbal knowledge could be
learned and classified from drug formularies for the treatment of various
illnesses. The method of treatment by the folk healers was related to different
beliefs and local cultures. As Buddhists, the folk healers believed that
illnesses were caused by the Four Great Elements and the Five Aggregates.
In addition, they believed that astrology and the horoscope could help
predict the diseases of a person. The processes for transferring the wisdom
of the folk healers included the inheritance from the ancestors, the transfer
among the family members, the transfer by the traditional healers to
interested persons, the transfer from the traditional healers to the patients
completely cured by the treatment, the transfer from the academic institutions
and the transfer by the traditional texts of drug formulary. The methods
of transferring folk healers’ wisdom included the transfer at the family,
community and national levels by the use of verbal communication, such as
word of mouth and lectures. The transfer could be done by other means,
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such as demonstration, actual practice, self-learning from media, exhibition
at learning resource centers and written records.
Keywords: Treatment in Communities of Loei Province, Folk Medicine Healers’ Wisdom,
Processes of Transfer

บทน�ำ
ในอดีตการแพทย์ยงั ไม่เจริ ญมากนักเมื่อเจ็บป่ วยชาวบ้ านก็ต้องพึ่งพาอาศัย
หมอพื ้นบ้ านซึง่ ศึกษาเรี ยนรู้การรักษาโรคภัยจากบรรพบุรุษ ซึง่ อาจได้ รับการถ่ายทอด
สืบต่อกันมาด้ วยวาจา หรื อจากที่บนั ทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยจารึกบนแผ่นหิน
สมุดข่อย ใบลาน บันทึกในรูปของจิตรกรรมฝาผนัง หรือหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์อนื่ ๆ
กว่าจะออกมาเป็ นต�ำราให้ คนรุ่ นหลังได้ ใช้ นนต้
ั ้ องใช้ เวลานับพันปี ค้ นคว้ าวิจยั ตาม
ธรรมชาติโดยอาศัยการสังเกต การลองผิดลองถูก มีการปฏิบตั ิซ� ้ำแล้ วซ� ้ำอีก สัง่ สม
ความรู้ด้วยประสบการณ์ตรง จนกระทัง่ เขียนออกมาเป็ นต�ำราให้ คนรุ่นหลังได้ ใช้ สบื ต่อ
กันมา นับเป็ นภูมิปัญญาชาวบ้ านและเทคโนโลยีท้องถิ่นที่มีคณ
ุ ค่ายิ่ง
หลังจากนัน้ มาได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกระแสโลกอย่างรวดเร็ วทัง้ ทาง
ด้ านวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมทังรู้ ปแบบและระบบโครงสร้ าง
ของสังคมส่งผลท�ำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนจากวิถีชีวิตการพึ่งตนเองและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นไปสู่ความสะดวกสบายทางตะวันตกและห่างเหินจากวัฒนธรรม
ดัง้ เดิ ม ของชุ ม ชนที่ ป ฏิ บัติ กั น สื บ ต่ อ กั น มาอย่ า งยาวนาน การแพทย์ ต ะวัน ตก
มีบทบาทส�ำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนมากขึ ้น ท�ำให้ การแพทย์พื ้นบ้ าน
ขาดการพัฒนาและสืบสานองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ต่างจากประเทศจีน อินเดีย
ที่พัฒนาคู่ขนานการแพทย์ พืน้ บ้ านกับการแพทย์ แผนตะวันตก (วิชัย โชควิวัฒน์ ,
2546)
จากการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การแพทย์ พื น้ บ้ าน
ในการลดบทบาท ลดพื ้นที่และเปลี่ยนถ่ายอ�ำนาจของหมอพื ้นบ้ านไปสูโ่ รงพยาบาล
และยังส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงวิธีคดิ ความเชือ่ รวมถึงพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพทัง้ หมดด้ วย โดยที่อิทธิ พลของการแพทย์แผนตะวันตกนัน้ แสดงให้ เห็นถึง
ทัศนคติการมองสุขภาพแบบแยกส่วน ลดทอนจนเหลือเพียงมิติการบ�ำบัดรักษาโรค
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หรื อความผิดปกติของอวัยวะเท่านัน้ และได้ ละเลยการรักษาพยาบาลคนไข้ ในฐานะ
มนุษย์ ซึง่ มีมิติทงในด้
ั ้ านวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจที่สง่ ผล
ให้ เกิดพฤติกรรมที่น�ำไปสู่ความเจ็บไข้ หรื อที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้ เจ็บ
ด้ วยเช่นกัน รวมไปถึงกิจกรรมด้ านการส่งเสริ มสุขภาพซึง่ เป็ นการป้องกันการเจ็บป่ วย
แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความสนใจ ผลจากการพัฒ นาระบบสุ ข ภาพของรั ฐ ยั ง ท� ำ ให้ คน
ในภาคชนบทกับคนในเมืองมีความเหลื่อมล� ้ำกันในโอกาสของการเข้ าถึงและได้ รับ
บริ การสาธารณสุขที่มีคณ
ุ ภาพ และรัฐก็ไม่ประสบความส�ำเร็ จในการท�ำให้ ประชาชน
มีสขุ ภาพอนามัยดีถ้วนหน้ า สถานการณ์ ปัญหาด้ านสุขภาพ รวมถึงโรคภัยไข้ เจ็บ
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้น
การแพทย์พื ้นบ้ านเริ่ มได้ รับความสนใจอีกครัง้ เนื่องจากปรากฏการณ์สำ� คัญ
2 ประการ คือ การแพร่ ระบาดของโรคเอดส์โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทยมีการแพร่ เชื ้ออย่างรวดเร็ ว และการตื่นตัวของกระแสแพทย์ทางเลือก
ที่นบั วันเพิ่มมากยิ่งขึ ้น ทังแพทย์
้
แผนจีน ธาราบ�ำบัด ไคโรแพคติก (วิชยั โชควิวฒ
ั น์,
2546) ท�ำให้ สงั คมทบทวน ระบบค่านิยมเดิม ดังนันภาครั
้
ฐเริ่ มให้ ความส�ำคัญของ
การพัฒนาฟื น้ ฟูภูมิปัญญาไทยในด้ านการแพทย์พื ้นบ้ าน ซึ่งเป็ นการแพทย์ดงเดิ
ั้ ม
ของประเทศ เพื่ อหวังว่าองค์ ความรู้ ดัง้ เดิมที่ บรรพบุรุษ สะสมมาอย่างยาวนาน
หลายชั่ว อายุค นจะสามารถแก้ ไ ขความเจ็ บ ป่ วยที่ เ กิ ด ขึน้ ในชุม ชนและสามารถ
สร้ างความมัน่ ใจในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้
หมอพื ้นบ้ านของชุมชนมีบทบาทส�ำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพโดยมีขนตอน
ั้
ในการรักษา เริ่ มจากผู้ป่วยต้ องบูชาขันธ์ห้าซึง่ จะประกอบไปด้ วย ดอกไม้ ธูป เทียน
และสตางค์คา่ ขันครู จากนันหมอพื
้
้นบ้ านจะด�ำเนินการตามขันตอน
้
วิธีการเพือ่ บ่งบอก
และท�ำการวินิจฉัยโรคไปตามอาการ ซึ่งในการวินิจฉัยโรคมิได้ มองลักษณะของ
ความเจ็ บ ป่ วยเฉพาะทางกายเท่ า นัน้ แต่ยัง มองครอบคลุม ไปถึ ง ความสัม พัน ธ์
ทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจและสังคมของผู้ป่วย
ในการรั ก ษาโรคด้ วยสมุนไพรหมอสมุนไพรพื น้ บ้ า นจะมี วิ ธี การรั กษาโรค
หลังการวินิจฉัยโรคแล้ วแตกต่างกันไปตามความเชื่อของตนเอง ท�ำให้ เกิดวิธีการ
ที่หลากหลาย การใช้ ตัวยาสมุนไพรที่ แตกต่างกันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของชาวอีสานที่ได้ รับการรักษาด้ วยยาสมุนไพร ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ รวมทัง้
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เกิดความสูญเสียหรื อเสียโอกาสในการรักษาโรคของผู้ป่วยได้ จึงจ�ำเป็ นอย่างยิ่งที่จะ
ต้ องศึกษาองค์ ความรู้ วิธีและขัน้ ตอนในการรั กษาด้ วยสมุนไพรของหมอพืน้ บ้ าน
รวมทังกระบวนการถ่
้
ายทอดภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ าน ซึ่งไม่มีกระบวนการถ่ายทอด
อย่างเป็ นระบบ ไม่มีการขีดเขียนบันทึกเป็ นต�ำรา ส�ำหรับหมอพื ้นบ้ านที่สะสมความรู้
ในรู ปของการเขียนเป็ นเอกสารอย่างง่าย ๆ ก็พบว่าต�ำราเหล่านี ้อยู่ในสภาพที่เสี่ยง
ต่อการช� ำรุ ดเสียหาย หรื อมี การช� ำรุ ดสูญหายไปแล้ ว ส่วนใหญ่ ยังไม่มีศิษย์ หรื อ
ผู้รับการถ่ายทอดความรู้ ต่อ สภาพที่ด�ำรงอยู่เช่นนี ้บ่งบอกแนวโน้ มที่น่าเป็ นห่วงใน
การถ่ายทอดความรู้ ของหมอพื ้นบ้ าน และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็ นอุปสรรค
ในการหาผู้รับการถ่ายทอดความรู้หมอยาพื ้นบ้ านที่ลดน้ อยลง
จากสภาพปั ญหาทีก่ ล่าวมาข้ างต้ นจึงมีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้ องการศึกษา
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ านในการใช้ สมุนไพร ผลจากการศึกษา
ท�ำให้ ทราบสถานภาพของหมอพื ้นบ้ าน องค์ความรู้ที่หมอพื ้นบ้ านใช้ วิธีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของหมอพื ้นบ้ าน รวมทังแนวทางในการพั
้
ฒนาวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ผลจากการศึกษาสามารถใช้ เป็ นแนวทางการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
หมอพื ้นบ้ าน เพื่อให้ เป็ นที่พึ่งพาในด้ านการดูแลสุขภาพ การส่งเสริ มสุขภาวะของ
ประชาชนในชุมชนต่อไป และยังเป็ นหนทางที่จะท�ำให้ ชุมชนนันสามารถพึ
้
่งตนเอง
ในด้ านการดูแลสุขภาพได้ ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาสถานภาพทัว่ ไปของหมอพื ้นบ้ าน องค์ความรู้ ที่หมอพื ้นบ้ าน
ใช้ ในการรักษาโรค วิธีการรักษาพยาบาลของหมอพื ้นบ้ าน การยอมรับการรักษาของ
หมอพื ้นบ้ านในจังหวัดเลย
2. เพื่ อ ศึก ษากระบวนการถ่ า ยทอดภูมิ ปั ญ ญาหมอพื น้ บ้ า นด้ ว ยการใช้
สมุนไพรในจังหวัดเลย
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ประโยชน์ ทไี ด้ รับ
1. ท�ำให้ ทราบสถานภาพทัว่ ไปของหมอพื ้นบ้าน และองค์ความรู้ทหี่ มอพื ้นบ้ าน
ใช้ ในการรักษาพยาบาลและการให้ บริการของหมอพื ้นบ้ าน ซึง่ สามารถใช้ เป็ นแนวทาง
ในการส่งเสริ มการรักษาโรคด้ วยสมุนไพร
2. ท�ำให้ ทราบวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ านด้ วยการใช้ สมุนไพร
ในจังหวัดเลย รวมทังปั
้ ญหา อุปสรรค ความต้ องการ ข้ อเสนอแนะซึง่ ใช้ เป็ นข้ อมูล
พื ้นฐานในการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมปิ ั ญญาหมอพื ้นบ้ านด้ วยการใช้ สมุนไพร
ในจังหวัดเลย
3. ได้ กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื น้ บ้ านด้ วยการใช้ สมุนไพร
ในจังหวัดเลย ทีส่ อดคล้ องเหมาะสมกับความต้ องการ และเหมาะกับการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมในปั จจุบนั เพือ่ องค์กรชุมชน หน่วยงานทางราชการ โรงเรี ยนสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ เป็ นทุนทางสังคม วัฒนธรรมตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป
4. เป็ นข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายในการผสมผสานระบบการแพทย์ พื น้ บ้ า น
สูร่ ะบบสุขภาพไทยอย่างเหมาะสม และพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ทผี่ นวกและพัฒนา
เข้ าสู่ระบบประกันสุขภาพในอนาคตเพื่อให้ เป็ นทางเลือกของประชาชนในการดูแล
สุขภาพ

ขอบเขตของการวิจยั
การวิจัยครั ง้ นี ้ มุ่งศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื น้ บ้ านใน
โดยก�ำหนดขอบเขตการวิจยั ด้ านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. ขอบเขตด้ านพืน้ ที การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ก�ำหนดขอบเขตพื ้นที่ในจังหวัดเลย
2. ขอบเขตด้านเนือ้ หา การวิจยั ครังนี
้ ้ ได้กำ� หนดขอบเขตเนื ้อหาการวิจยั ดังนี ้
		 1) ศึกษาสถานภาพทัว่ ไปของหมอพืน้ บ้ าน องค์ความรู้ ที่หมอพืน้ บ้ าน
ใช้ ในการรักษาโรค วิธีการรักษาพยาบาลของหมอพื ้นบ้ าน การยอมรับการรักษาของ
หมอพื ้นบ้ านในจังหวัดเลย และ 2) ศึกษาวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ านใน
ปั จจุบนั องค์ประกอบ ขันตอน
้
และวิธีการในการถ่ายทอด ได้ แก่ ระบบการถ่ายทอด
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ขันตอนวิ
้
ธกี ารถ่ายทอดภูมปิ ั ญญาหมอพื ้นบ้ าน รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ าน
3. ขอบเขตด้ านกลุ่ มเป้าหมาย มีดงั นี ้ 1) กลุ่มหมอพืน้ บ้ านเป็ นผู้ที่มี
ประสบการณ์ ในการรักษาไม่ตำ�่ กว่า 10 ปี 2) กลุม่ ผู้รบั การบ�ำบัดรักษา 3) กลุม่ ผู้อาวุโส
ในพื ้นที่ และ 4) กลุม่ นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

การทบทวนวรรณกรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) ให้ ความหมายหมอพื ้นบ้ านว่า
หมายถึง ผู้ร้ ู ผู้ชำ� นาญ ผู้รกั ษาโรค หมอขวัญ หมอดู ผู้ทำ� นายโชคชะตาราศี หมอต�ำแย
หญิ งที่ท�ำการคลอดลูกตามแผนโบราณ หมอน� ำ้ มัน ผู้ช�ำนาญในการขี่ช้างตกมัน
และหมอผี ผู้มีอ�ำนาจปราบผีได้
โอภาส ชามะรัตน์ (2545) ได้ กล่าวถึงหมอพื ้นบ้ านว่าเป็ นชาวบ้ านที่ใช้ ชีวิต
อยู่ในชุมชนซึ่งให้ บริ การบ�ำบัดรั กษาความเจ็บป่ วย อาศัยความรู้ ด้ านการแพทย์
พื น้ บ้ านที่ สื บ ทอดกั น มาจากบรรพบุ รุ ษ และใช้ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นท้ องถิ่ น
โดยผสมผสานวัฒนธรรมความเชื่อของชาวบ้ าน หมอพื ้นบ้ าน และระบบการแพทย์
พื น้ บ้ า น เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง พัฒ นาขึ น้ ตามปั จ จัย เฉพาะที่
แตกต่างกัน
จากการศึกษาดังกล่าวสรุ ปได้ ว่าหมอพืน้ บ้ านหมายถึงบุคคลผู้ที่มีความรู้
ความช�ำนาญในการดูแลบ�ำบัดรักษาผู้เจ็บป่ วยด้ วยสมุนไพรเป็ นที่ยอมรับของคน
ในชุมชน หรื อสังคมท้ องถิ่น อาศัยความรู้ ด้ านการแพทย์ พืน้ บ้ านที่สืบทอดกันมา
จากบรรพบุรุษ และใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้ องถิ่นโดยผสมผสานวัฒนธรรมความเชื่อ
ของชาวบ้ าน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้เสนอรูปแบบการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาไว้ ดังนี ้
1. การถ่ ายทอดภูมปิ ั ญญาแห่ งแรก คือ ภายในครอบครัว จากพ่อ แม่ ลูก
เครื อญาติใกล้ ชิดที่ถ่ายทอดให้ กนั และกัน เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา ความรู้หลายอย่าง
จะมี ก ารเผยแพร่ ใ ห้ แก่ ค นอื่ น ถื อ ว่าเป็ นมรดกของวงศ์ ตระกูล เช่น ความรู้ เรื่ อง
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การรั ก ษาโรค ยาสมุนไพร ส่วนใหญ่ จะมี เคล็ดลับที่ จะถ่ายทอดให้ คนที่ ต้องการ
ให้ เป็ นผู้สืบทอดภูมิปัญญาอันเป็ นมรดกดังกล่าวนัน้ อย่างไรก็ดีมีหลาย ๆ อย่างที่
ไม่ได้ แสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าเป็ นการถ่ายทอดหรื อการสืบทอด เพราะการเรี ยนรู้
จากการปฏิบัติในชี วิตประจ� ำวัน เช่น พ่อสอนลูกให้ ไถนาดูแลเลีย้ งสัตว์ สอนให้
ตี เ หล็ ก เป็ นการถ่ า ยทอดโดยการลงมื อ ปฏิ บัติ ร่ ว มกัน โดยการช่ ว ยพ่ อ ดูว่ า พ่ อ
ท�ำอย่างไรแล้ วก็ท�ำเลียนแบบพ่อ
2. การถ่ า ยทอดภูมิ ปั ญญาทีเ ด่ น ชั ด ที สุ ด คื อการถ่ายทอดบุคคลผู้ร้ ู
ผู้ชำ� นาญในเรื่องประเด็นหนึง่ ให้ แก่บคุ คลอืน่ ๆ อาจเป็ นลูกหลานหรืออาจเป็ นใครก็ได้
ทีม่ าขอเป็ นลูกศิษย์ ส่วนใหญ่มกั ได้รบั การถ่ายทอดมาจากครูของตนเองในลักษณะเดียวกัน
ท�ำให้ มคี วามเชีย่ วชาญในเรื่องหนึง่ เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องความรู้เฉพาะด้ านในด้ าน
การรักษาโรค ยาสมุนไพร หรื อความรู้ในเรื่ องศิลปะต่าง ๆ หรื อการท�ำมาหากินต่าง ๆ
สามารถ จันทร์สรู ย์ (2536) กล่าวว่าชาวบ้ านทุกหมูเ่ หล่าได้ ใช้ สติปัญญาของตน
สัง่ สมความรู้ ประสบการณ์เพื่อการด�ำรงชีพมาตลอด และสืบทอดจากคนรุ่นหนึง่ ไป
สู่คนอีกรุ่ นหนึ่งตลอดมาด้ วยวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้ อมของ
แต่ละท้ องถิ่นทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมโดยอาศัยศรัทธาทางศาสนา ความเชื่อของ
บรรพบุรุ ษ เป็ นพื น้ ฐานในการถ่ า ยทอด เรี ย นรู้ สื บ ทอดต่อ กัน มาจากบรรพบุรุ ษ
ในอดีตถึงลูกหลานในปั จจุบนั ซึง่ พอจ�ำแนกได้ ดงั นี ้
		 1. วิธีถา่ ยทอดภูมปิ ั ญญาแก่เด็ก เด็กโดยทัว่ ไปมีความสนใจในช่วงเวลาสัน้
และมักจะสนใจในสิ่งใกล้ ตวั ซึง่ แตกต่างจากผู้ใหญ่ กิจกรรมการถ่ายทอดต้ องง่าย
ไม่ซับซ้ อน สนุกสนานและดึงดูดใจ เช่น การละเล่น การเล่านิ ทาน การลองท� ำ
ตามตัวอย่าง การเล่นปริ ศนาค�ำทาย เป็ นต้ น วิธีการเหล่านี ้เป็ นการเสริ มสร้ างนิสยั
และบุคลิกภาพ ซึง่ ส่วนใหญ่มงุ่ เน้ นจริ ยธรรมที่เป็ นสิง่ ที่ควรท�ำและไม่ควรท�ำ
		 2. วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดภูมิ ปัญ ญาแก่ ผ้ ูใ หญ่ ถื อ ว่า เป็ นผู้ที่ มี ป ระสบการณ์
ซึง่ เป็ นวัยท�ำงาน วิธีการถ่ายทอดท�ำได้ หลายรู ปแบบ เช่น วิธีการบอกเล่า โดยผ่าน
พิธีสขู่ วัญ พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิน่ ต่าง ๆ
ในพิธีการแต่งงานของทุกท้ องถิ่น จะมีขนั ้ ตอนให้ มีค�ำสอนที่ผ้ ูใหญ่สอนคู่บ่าวสาว
ทุกครัง้ รวมทังการลงมื
้
อประกอบอาชีพตามอย่างบรรพบุรุษก็มีการถ่ายทอดเชื่อมโยง
ประสบการณ์มาโดยตลอด
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		 3. การถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญญาในรู ป ของสื่ อ บั น เทิ ง โดยสอดแทรกใน
กระบวนการและเนื ้อหาหรื อค�ำร้ องของบันเทิง เช่น ค�ำร้ องของลิเก ล�ำตัด มโนราห์
หนังตะลุง ค�ำร้ องเหล่านี ้จะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้ องถิ่น คติธรรม ค�ำสอนทางศาสนา การเมือง การปกครอง การประกอบอาชีพ
การรักษาโรคพื ้นบ้ าน รวมทังการปฏิ
้
บตั ติ นตามจารี ตประเพณีตา่ ง ๆ
		 4. การถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยผ่านสื่อสารมวลชน เช่น หนังสือ เอกสาร
สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และอื่น ๆ
วิธีการถ่ ายทอดความรู้
วิธีการถ่ ายทอดความรู้ ทางการแพทย์ แผนไทยเป็ นลักษณะปากต่อปาก
แล้ วท่องจ� ำ และต้ องอาศัยประสบการณ์ ที่ใช้ การสังเกตจดจ�ำให้ ขึน้ ใจการศึกษา
วิชาแพทย์ จึงไม่ใช่ของง่าย ต้ องอาศัยความมะนะบากบั่น พากเพียรและอดทน
เป็ นเวลาแรมปี เพื่อจะได้ จดจ�ำ ค�ำสัง่ สอน ได้ แม่นย�ำ โดยครู จะสอนวิธีการตรวจ
รักษาคนไข้ สอนวิธีปรุ งยา โดยเริ่ มจากสอนให้ ร้ ู จกั สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ เป็ นส่วนประกอบ
ของยา ทังที
้ ่เป็ นพืชวัตถุและธาตุวตั ถุ ศิษย์จะต้ องท�ำตัวใกล้ ชิด คอยสนใจปรนนิบตั ิ
และติดตามถามไถ่เวลาทีค่ รูออกไปรักษาคนไข้ นอกสถานที่ ต้ องคอยติดตามเพือ่ จะได้
เรี ยนรู้ และหาความช�ำนาญจากการสังเกตอาการของคนไข้ โดยครูจะอธิบายให้ ร้ ูถงึ
ที่ตงแรกเกิ
ั้
ดของโรค ชื่อของโรค และยาส�ำหรับบ�ำบัดโรคต้ องให้ แม่นย�ำ
จนถึงสมัยที่มีตวั อักษรใช้ จึงมีการจดจารึ กความรู้ ไว้ ในที่ต่าง ๆ เช่น แกะไว้
ในแผ่นหิน ไม้ หรื อโลหะ โดยหวังให้ วิชาแพทย์คงอยู่ไม่เสื่อมสูญ สืบทอดมาจนมี
การจารึ ก หรื อเขี ยนลงในใบลานและสมุดข่อย เรี ยกว่าพระคัมภี ร์หรื อพระต�ำรา
ซึง่ มีการคัดลอกต่อ ๆ กันมา ข้ อความในพระคัมภีร์หรื อต�ำราแพทย์นนได้
ั ้ จ�ำแนกไว้
ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญของครู ได้ แก่ อาการของโรค วิธีรักษาอีกทังสรรพคุ
้
ณ
ยาสมุนไพรไว้ ด้วย
การแพทย์ แ ผนไทยผู้เป็ นแพทย์ ส มัยก่ อ นจะต้ องมี ความรู้ ความสามารถ
ในการปรุ งยาเอง เพราะฉะนันจึ
้ งต้ องเรี ยนรู้ เกี่ยวกับพันธุ์สมุนไพรตามแต่ครู จะเห็น
สมควร โดยในชัน้ แรกจะต้ องเรี ยนรู้ ชนิดของสมุนไพรและคุณสมบัติตลอดจนถึง
การเก็บรักษา ส่วนพิกดั ยาแต่ละชนิดนัน้ ศิษย์จะต้ องอาศัยการสังเกตและจดจ�ำเอง
ชันที
้ ่สองคือการศึกษาจากต�ำราแพทย์ จะต้ องศึกษาจากคัมภีร์ที่บอกลักษณะอาการ
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ของโรคและต�ำรา คัมภีร์สรรพคุณที่บอกรสยาทังหลาย
้
คัมภีร์ที่ต้องศึกษาในเบื ้องต้ น
คื อ สมุฎ ฐานวิ นิ จ ฉั ย ธาตุนิ จ ฉั ย โรคนิ ท าน ปฐมจิ น ดา มหาโชตรั ต ตัก กศิ ล า
สาโรช รัตนมาลา ชวตาร ติจรณสังคหะ มุจฉาปั กขันธิกา เป็ นล�ำดับ ขันสุ
้ ดท้ ายคือ
การท� ำ นายโรค ศึก ษาโดยตามครู ไ ปเยี่ ย มผู้ป่วย เรี ยกว่า ถื อล่ว มยา ต่อมาจะมี
ความช�ำนาญขึ ้นเป็ นล�ำดับจนรักษาเองได้ จึงถือว่าเรี ยนจบหลักสูตรและเป็ นหมอ
ที่มีครูแล้ ว

วิธีการศึกษา
รู ปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้ วิธีการการสัมภาษณ์เจาะลึก
การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและ การสนทนากลุม่
กลุ่มเป้าหมาย มีดงั นี ้
1. กลุ่มหมอพืน้ บ้ านเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการรักษาไม่ต�่ำกว่า 10 ปี
ปั จจุบนั ยังรักษาอยู่ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ ที่หมอพื ้นบ้ านใช้ ในการรักษาโรค
วิธีการรักษาพยาบาลของหมอพื ้นบ้ านวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา
2. กลุ่มผู้รับการบ�ำบัดรั กษาให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับการยอมรั บการรั กษาของ
หมอพื ้นบ้ านในจังหวัดเลย
3. กลุ่ม ผู้ อาวุ โ สในพื น้ ที่ ให้ ข้ อมูล เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารรั ก ษาพยาบาลของ
หมอพื ้นบ้ าน
4. กลุ่ม นัก วิ ช าการแพทย์ แ ผนไทย และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ข้ อ มูล
เกี่ยวกับวิธีการรักษาพยาบาลของหมอพื ้นบ้ าน
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ วิธีทางเชิงคุณภาพ เครื่ องมือมีดงั นี ้
		 1. ประเด็นสั มภาษณ์ เจาะลึก โดยการสัมภาษณ์ หมอพืน้ บ้ านและ
ผู้อาวุโส จ�ำนวน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เกีย่ วกับข้ อมูลพื ้นฐานทัว่ ไปของผู้ให้ หมอพื ้นบ้ าน
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ าน
		 2. ประเด็นการสนทนากลุ่ม ผู้ร่วมสนทนากลุ่มคือหมอพื ้นบ้ าน เพื่อ
ต้ องการทราบเกี่ยวกับผลของการรักษาด้ วยการใช้ สมุนไพร
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล มี 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที 1 ศึกษาสถานภาพทั่วไปของหมอพืน้ บ้ าน โดยการศึกษา
บุคคลที่เป็ นหมอพืน้ บ้ าน องค์ความรู้ ที่หมอพืน้ บ้ านใช้ สภาพการรั กษาพยาบาล
และการให้ บริ การของหมอพื น้ บ้ าน การยอมรั บวิธีการรั กษาของหมอพืน้ บ้ านใน
จังหวัดเลย โดยวิธีการดังนี ้
		 1. ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง สร้ างกรอบแนวคิดของการวิจยั
		 2. สัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลส�ำคัญ ประกอบด้ วยกลุ่มหมอพืน้ บ้ าน
กลุ่มผู้รับการบ� ำบัดรั กษา และกลุ่มผู้อาวุโสในพื น้ ที่ เครื่ องมื อที่ ใช้ ประกอบด้ วย
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ขั น้ ตอนที 2 ศึ ก ษากระบวนการถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญญาหมอพื น้ บ้ า น
ด้ วยการใช้ สมุนไพร
ในขัน้ ตอนนี ใ้ ช้ วีการจัดสนทนากลุ่ม โดยการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบ
เจาะจง ประกอบด้ วยหมอพื ้นบ้ าน จ�ำนวน 10 คน/รู ป เพื่อศึกษาวิธีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาหมอพืน้ บ้ านด้ วยการใช้ สมุนไพร ประกอบด้ วยองค์ ประกอบ ขัน้ ตอน
วิธีการ การถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ านในปั จจุบนั ปั ญหา อุปสรรค
การตรวจสอบข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การตรวจสอบข้ อ มูล โดยใช้ เ ทคนิ ค สามเส้ า (Triangulation) ด้ ว ยวิ ธี
การสัมภาษณ์ตา่ งเวลา สถานที่ และบุคคล ถ้ าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงข้ อมูล จึงน�ำข้ อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ตอ่ ไป ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการศึกษา
ภาคสนาม โดยการน�ำมาวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) และเสนอผลการวิจยั
แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis)

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาสถานภาพทัว่ ไปของหมอพื ้นบ้ าน องค์ความรู้ทหี่ มอพื ้นบ้ าน
ใช้ ในการรักษาโรค วิธีการรักษาพยาบาลของหมอพื ้นบ้ าน การยอมรับการรักษาของ
หมอพื ้นบ้ านในจังหวัดเลย
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		 1.1 สถานภาพทั่วไปของหมอพืน้ บ้ าน ในจังหวัดเลย
				 ผลจากการศึกษาสถานภาพทัว่ ไปของหมอพื ้นบ้ าน ในจังหวัดเลย
ที่ ขึน้ ทะเบี ยนกับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และยังคงให้ การรั กษาอยู่ใน
ปั จจุบนั มีจ�ำนวน 45 คน พบว่า หมอพื ้นบ้ านส่วนใหญ่เป็ นชาย มีจ�ำนวน 34 คน
เป็ นเพศหญิ ง จ�ำนวน 11 คน ส่วนมากมีอายุระหว่าง 71-80 ปี จ�ำนวน 14 คน
การศึ ก ษาส่ ว นมากอยู่ร ะดับ ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 จ� ำ นวน 40 คน ทุก คน
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ซึง่ หมอพื ้นบ้ านทุกคนมีประสบการณ์และความช�ำนาญ
ในการรั กษาโรคที่แตกต่างกันในการปรุ งยาสมุนไพร เนื่องจากแต่ละโรคมีการใช้
สมุน ไพรได้ ห ลายชนิ ด ขึ น้ อยู่กับ ว่ า ในท้ อ งถิ่ น นัน้ มี ส มุน ไพรชนิ ด ใด โดยพบว่ า
มีจ�ำนวน 35 โรค ผู้วิจยั ได้ จดั แบ่งกลุ่มอาการของโรคตามแนวคิดของหมอพื ้นบ้ าน
โดยแบ่งเป็ นกลุม่ อาการของโรคต่าง ๆ ได้ 11 กลุม่
		 1.2 องค์ ความรู้ ทหี มอพืน้ บ้ านใช้ ในการรั กษาโรค
				 ผลจากการศึกษา พบว่าหมอพื ้นบ้านทุกคนจะมีการสัง่ สมประสบการณ์
การใช้ ยาสมุนไพรจากต�ำราใบลาน ต�ำราภาษาธรรม และต�ำราของล้านนา และการเรียนรู้
จากหมอพื ้นบ้ านด้ วยกัน โดยมีการรวบรวมเฉพาะทีใ่ ช้ ได้ ผลดีเขียนเป็ นต�ำรับยา ส�ำหรับ
ใช้ ในการบ�ำบัดรักษาตามอาการของโรคต่าง ๆ ตามระบบของร่างกาย ซึง่ หมอพื ้นบ้ าน
ส่วนใหญ่ได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จากการได้ ลงมือปฏิบตั กิ ารรักษาผู้ป่วยด้ วยตนเอง
1.3 วิธีการรั กษาพยาบาลของหมอพืน้ บ้ าน
				 วิธีการรักษาของหมอพื ้นบ้ านนันมี
้ ความสัมพันธ์กบั ความเชือ่ ต่าง ๆ
ตามวิถีวฒ
ั นธรรมของท้ องถิ่น ซึง่ หมอพื ้นบ้ านมีความเชื่อในการรักษาพยาบาลดังนี ้
				 1) ความเชือเกียวกับสาเหตุแห่ งความเจ็บป่ วย
					 ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ความเจ็ บ ป่ วยเป็ นรากฐานที่ ส�ำ คัญ ของ
การแพทย์ทกุ ๆ ระบบ รวมทังหมอพื
้
้นบ้ าน และแพทย์พื ้นบ้ านไทย โดยมีความเชื่อ
ว่าการเจ็บป่ วยต่าง ๆ เกิดขึ ้นจากพฤติกรรมที่บคุ คลแต่ละคนกระท�ำ เช่น พฤติกรรม
การด�ำเนินชีวติ ได้แก่พฤติกรรมการบริโภคทีผ่ ดิ หลักโภชนาการ การท�ำงานทีไ่ ม่เหมาะสม
รวมทังพฤติ
้ กรรมการดูแลตนเองในขณะเจ็บป่ วย สิง่ เหล่านี ้จะเป็ นตัวก�ำหนดหรือมีผล
ต่อความเจ็บป่ วยต่าง ๆ รวมทังก�
้ ำหนดแบบแผนและวิธีการในการบ�ำบัดด้ วย
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				 2) ความเชือเกียวกับธาตุสีขันธ์ ห้า
					 หมอพืน้ บ้ านมีความเชื่อเรื่ องธาตุสี่ขันธ์ ห้า โดยเชื่อว่ามนุษย์
ประกอบด้ วยธาตุสี่ขนั ธ์ ห้า คือมนุษย์ประกอบด้ วยร่ างกายและจิตใจ ร่ างกายและ
จิตใจมีความสัมพันธ์กนั อาศัยซึง่ กันและกัน เมื่อร่ างกายป่ วย จิตใจก็พลอยได้ รับผล
ตามไปด้ วย ในการบ�ำบัดรักษาจึงต้ องใช้ ยาประจ�ำธาตุ ซึง่ หมอผู้บ�ำบัดรักษาจะต้ องรู้
ธาตุของผู้ป่วยและสมุนไพรประจ�ำธาตุนนั ้
				 3) ความเชือเกียวกับโหราศาสตร์ ตามดวงชะตาราศี
					 หมอพื ้นบ้ านมีความเชื่อเกี่ยวกับดวงชะตาราศีมีความสัมพันธ์
กับการเจ็บป่ วย เมือ่ อายุเข้ าสูเ่ กณฑ์ชะตาชีวติ ทีไ่ ม่ดี เช่น ตกคนคอขาด ตกไม้ หนีบคอ
จะท�ำให้ ป่วยหรื อป่ วยหนัก ดวงชะตาชีวิตจึงมีความสัมพันธ์กบั ความเจ็บป่ วยไปด้ วย
				 4) ความเชือเกียวกับธาตุสี
					 หมอพื ้นบ้ านมีความรู้ในทางพุทธศาสนาเป็ นอย่างดี และนับถือ
พุทธศาสนาและได้ ศกึ ษาวิชาหมอพื ้นบ้ านมากจากพระ หรื อเคยบวชพระ (อุปสมบท)
ในทางพุทธศาสนาและก็ได้ รับการถ่ายทอดมาจากพระ สามารถอ่านอักษรตัวธรรม
ตัวไทน้ อย ได้ จากความศรั ทธาในทางพุทธศาสนาที่มีอยู่แล้ ว จึงเข้ าใจหลักธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธศาสนาได้ ดี เช่น เรื่ องธาตุสี่ อันได้ แก่ ดิน น� ำ้ ไฟ และลม
และการบ� ำ บั ด รั ก ษาก็ เ นื่ อ งกั น กั บ ธาตุ สี่ มี ก ารตั ง้ ธาตุ ก่ อ นที่ จ ะบ� ำ บั ด รั ก ษา
ซึง่ หมอพื ้นบ้ านเชื่อว่าจะท�ำให้ ตวั ยาสมุนไพรประจ�ำธาตุจะมีผลต่อการบ�ำบัดรักษา
		 1.4 วิธีการและขัน้ ตอนในการรั กษาโรคด้ วยสมุนไพร
				 กระบวนการวิธีการ และขัน้ ตอนในการรั กษาโรคด้ วยสมุนไพร
เริ่มจากการตังครู
้ การตรวจวินจิ ฉัยโรค การบ�ำบัดรักษา การติดตามผล รวมทังพิ
้ ธกี รรม
และข้ อปฏิบตั กิ ารรักษาโรคโดยทัว่ ไป
				 ขัน้ ตอนในการบ�ำบัดรักษา ในจังหวัดเลยการบ�ำบัดรักษามีขนตอน
ั้
ดังนี ้
				 1) ขันตอนในการเตรี
้
ยมการ ขันในการเตรี
้
ยมการในการบ�ำบัดรักษา
ผู้เจ็บป่ วย จากการศึกษาพบว่าหมอพื ้นบ้ านส่วนมากจะจัดเตรี ยมสิ่งของเครื่ องใช้
ที่จ�ำเป็ นในการบ�ำบัดรักษาผู้เจ็บป่ วย ก่อนที่ผ้ ปู ่ วยจะมาขอรับการบ�ำบัดรักษา
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				 2) ขันตอนวิ
้
ธีการวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยโรคหมอพื ้นบ้ านแต่ละคน
จะมีวิธีการวินิจฉัยโรคที่แตกต่างกัน ส่วนมากจะถามประวัตกิ ารเจ็บป่ วย อาการป่ วย
ระยะเวลาทีป่ ่ วย ประวัตกิ ารรักษา ถามอายุ อาชีพ สภาพแวดล้ อม สถานทีอ่ ยูอ่ าศัย
ตรวจอาการ ดูสีหน้ า ดูตา ดูมือ ดูเท้ า จับชีพจร สังเกตดูการไหลเวียนของเลือด
และหมอพื ้นบ้ านจะจับชีพจรผสมผสานกับคาถา โดยบริ กรรมคาถา เป่ าลงที่ฝ่ามือ
แล้ วจับชีพ ดูมือ เล็บมือ แล้ วบอกอาการของโรค
		 		 3) ขัน้ ตอนวิธีการบ�ำบัดรั กษา วิธีการในการบ�ำบัดรั กษาผู้ป่วย
ของหมอพื ้นบ้ านส่วนมากจะมีวธิ ีการทีเ่ หมือนกัน คือ หลังจากได้ วนิ จิ ฉัยโรค แน่ใจว่า
อาการที่เจ็บป่ วยนันป่
้ วยด้ วยโรคอะไร เป็ นมากหรื อน้ อยอย่าง มีอาการแทรกหรื อไม่
อย่างไร สภาพร่ างกายเป็ นอย่างไร เมื่อดูอาการเรี ยบร้ อยแล้ ว หมอพื ้นบ้ านก็จะท�ำ
การบ�ำบัดรักษาตามอาการที่พบ
				 4) ขันตอนวิ
้
ธกี ารในการติดตามผล การบ�ำบัดรักษาของหมอพื ้นบ้ าน
จังหวัดเลย หลังจากได้ วินิจฉัยโรค และท�ำการบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยแล้ ว โดยการให้
ยาสมุน ไพรกลับ ไปรั บ ประทานที่ บ้ า นเป็ นเวลาสองสัป ดาห์ จะมี ก ารติ ด ตามผล
โดยให้ ผ้ ปู ่ วยหรื อญาติกลับมารับยาเพิ่มแล้ วจึงสอบถามอาการ
				 5) การสิ ้นสุดการรักษาหรื อยกเลิกการรักษา เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ าย
หลัง จากที่ ผ้ ูป่ วยหายจากการเจ็ บ ป่ วยแล้ ว เป็ นการสิ น้ สุด หรื อ ยกเลิ ก การรั ก ษา
ผู้ป่วยน�ำเครื่ องบูชาครู มาหาหมอเพื่อประกอบพิธี ชาวบ้ านจะเรี ยกว่า “การสมมา”
มี 2 อย่าง คือ การสมมายาและการสมมาหมอ และหมอพื ้นบ้ านชาวอีสานโดยทัว่ ไป
จะเรี ยกว่า “ปลงคาย หรื อปลงขัน” แสดงในภาพที่ 1 และ 2

			
ภาพที 1 เครื่ องบูชาครู				

ภาพที 2 การปลงคาย
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		 1.5 การยอมรับการรักษา วิธกี ารรักษาของหมอพืนบ้
้ านในจังหวัดเลย
				 ผู้ป่วยและญาติให้ การยอมรับเป็ นอย่างดีและพร้ อมที่จะแนะน�ำ
ผู้อื่นมารักษาถ้ ามีผ้ ปู ่ วย หรื อญาติที่ป่วยด้ วยโรคเดียวกันนี ้จะแนะน�ำให้ รับการรักษา
กับ หมอพื น้ บ้ า นที่ นี่ อี ก เพราะสามารถรั ก ษาที่ โ รคร้ ายแรงให้ ห ายได้ โรคที่ ม า
รั บ การรั ก ษามี ดัง นี ้ โรคมะเร็ ง เต้ า นม โรคระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ โรคเส้ น เลื อ ด
ในสมองตีบ โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งกระดูก มดลูกอักเสบ โรคเก๊ าท์ โรคริดสีดวงทวาร
ล�ำไส้ ใหญ่อกั เสบ และโรคอัมพฤกษ์ ผู้ป่วยที่มารับการรักษาจนหายแล้ วสามารถ
กลับไปท�ำงาน หรื อด�ำเนินชีวิตได้ ตามปกติ
2. ผลการศึกษาวิธกี ารถ่ายทอดภูมปิ ัญญาหมอพืนบ้
้ านด้วยการใช้สมุนไพร
		 มีรายละเอียดตามล�ำดับดังนี ้
้ าน หมอพื ้นบ้านมีระบบ
		 2.1 รูปแบบการถ่ายทอดภูมปิ ั ญญาหมอพืนบ้
การถ่ายทอดภูมิปัญญาที่หลากหลาย รู ปแบบเดิม คือ การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ
ที่เป็ นหมอพื ้นบ้ าน ต�ำราโบราณ เรี ยนรู้ ถ่ายทอดจากประสบการณ์ ตรง อยู่กบั ครู
ช่วยงานครู จนมีความช�ำนาญรู้โรคอย่างละเอียด ส่วนในปั จจุบนั ก็เป็ นการถ่ายทอด
ที่ รวบรวมมาจากอดีต รวบรวมเป็ นต� ำรา เป็ นหลักสูตรใช้ สอนในห้ องเรี ยน เช่น
สถาบันการแพทย์แผนไทย เมื่อเรี ยนครบหลักสูตรต้ องสอบ เมื่อสอบผ่านมีใบรับรอง
จากกระทรวงสาธารณสุข การน�ำเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญา
หมอพื ้นบ้ าน มีดงั นี ้
				 1) การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษให้ แก่ผ้ สู ืบเชื ้อสายโดยตรง เช่น
บุตรได้ รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเท่านัน้ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย บิดา มารดา
โดยการติดตามช่วยเหลือการงาน บอกเล่าตัวยา สรรพคุณ อาการของโรค และ
ได้ เห็นวิธีการขันตอนทุ
้
กอย่างอย่างละเอียดในการรักษาโรคจากหมอพื ้นบ้ านและ
ผู้รับการบ�ำบัดรั กษา เป็ นการถ่ายทอดโดยประสบการณ์ ตรง จนเกิ ดเป็ นความรู้
จนสามารถปฏิ บัติ ต ามได้ ผู้ที่ ถ่ า ยทอดมาจากบรรพบุรุ ษ เช่ น ปู่ ยา ตา ยาย
บิดา มารดา
				 2) การถ่ายทอดในระดับเครื อญาติ เมื่อคนในครอบครัวบุตรหลาน
ของตนเองไม่สนใจหรื อไม่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะเป็ นหมอพื ้นบ้ าน จึงต้ องหาผู้ที่
มีคณ
ุ สมบัตทิ สี่ ามารถเป็ นหมอพื ้นบ้ านได้ เครือญาติทใี่ กล้ชดิ จึงมีโอกาสในการถ่ายทอด
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ภูมิปัญญาต่อไป โดยเลือกเครื อญาติที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม จึงถูกเลือกเป็ น
ผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ านต่อไป
				 3) การถ่ายทอดจากหมอพื ้นบ้ านสูบ่ คุ คลทีส่ นใจ เป็ นการถ่ายทอด
ระหว่ า งหมอพื น้ บ้ า นกับ ผู้ส นใจที่ เ ห็ น ว่ า มี ค วามสนใจและมี คุณ สมบัติ ที่ จ ะเป็ น
หมอพืน้ บ้ านได้ และมีความพึงพอใจต่อกัน และผู้รับการถ่ายทอดอาจศึกษาจาก
ครู คนอื่น ๆ ได้ อีก โดยการท่องจ�ำบ้ าง บอกเล่าบ้ าง ทัง้ จากต�ำราและบันทึกของ
ครู หมอพื ้นบ้ าน ที่เคยได้ เรี ยน เคยถ่ายทอดมาจากครู อาจารย์ หรื อจากการศึกษา
ค้ นคว้ าเพิ่มเติมและจากประสบการณ์ ตรงที่หมอเองได้ เรี ยนรู้ จากการรักษาผู้ป่วย
ที่เคยรักษามาแล้ ว คนแล้ วคนเล่า จนเกิดความช�ำนาญในการวิเคราะห์อาการของโรค
และการใช้ สมุนไพรต่าง ๆ
				 4) ระบบการถ่ า ยทอดจากหมอพื น้ บ้ า นสู่ผ้ ูรั บ การบ� ำ บัด รั ก ษา
ที่หายแล้ ว เมื่อผู้รับการบ�ำบัดรักษากับหมอพื ้นบ้ านมีอาการดีขึ ้น หรื อหายป่ วยแล้ ว
เห็นว่าได้ ผลดีจึงขอถ่ายทอดวิชาหมอพืน้ บ้ านไว้ เพื่อรั กษาตนเอง ผู้อื่น ระบบนี ้
ตัวของผู้รับการถ่ายทอดจะมีความเชื่อมัน่ ต่อครู ต่อยาสมุนไพรและรู้ อาการของโรค
ได้ รั บ การรักษาเอง ได้ เห็นกระบวนการรักษาของหมอพื ้นบ้ านมาโดยตลอด และมี
ประสบการณ์ในการป่ วยหรื อมีปัญหาด้ วยตัวเอง จึงพอจะเข้ าใจโรคดังกล่าวได้ ดี
พอสมควร การถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพืน้ บ้ านนีส้ ่วนมากจะขอเรี ยนเฉพาะโรค
ที่ตนเองป่ วย จึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการถ่ายทอดเป็ นหมอสมุนไพรในการรักษาโรคอื่น ๆ
อีกต่อไป
				 5) ระบบการถ่ายทอดจากสถาบันทางการศึกษา ในปัจจุบนั การแพทย์
แผนโบราณเป็ นทีย่ อมรับ และมีระบบการจัดการศึกษา โดยมีสถาบันการแพทย์แผนไทย
โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ เปิ ดสอนวิชาการแพทย์แพทย์ แผนไทยที่ถูกต้ องตาม
กฎหมาย
				 6) ระบบการถ่ายทอดจากต�ำราแผนโบราณ โดยการถ่ายทอดจาก
ต�ำรา การจดบันทึก ซึง่ หมอพื ้นบ้ านส่วนมากได้ จารึก บันทึกวิชาหมอพื ้นบ้ านไว้ เป็ น
ต�ำรา ทังภาษาธรรม
้
และบางส่วนได้นำ� มาแปลเป็ นภาษาไทย ในปัจจุบนั ซึง่ หมอพื ้นบ้าน
บางคนไม่ได้ รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษโดยตรงเมื่อครู อาจารย์ ปู่ ยา บิดา
มารดาจากไป แต่ยงั มีต�ำราของหมอพื ้นบ้ านจึงเก็บไว้ ได้ ศกึ ษา น�ำมาใช้ รักษาตนเอง

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปี ที่ 26 ฉบับที่ 52
กันยายน - ธันวาคม 2561

17

คนในครอบครัว และญาติพนี่ ้ อง เมือ่ เห็นว่าได้ ผลดี จึงเอาใจใส่ถา่ ยทอดจากต�ำรานัน้ ๆ
และจากการศึกษายังพบว่า หมอพื ้นบ้ านยังเก็บต�ำราเก่าโบราณ ภาษาธรรม และ
สามารถอ่านเข้ าใจจากต�ำราได้ บอกวิธีการใช้ ไว้ ด้วยจึงสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้
		 2.2 วิธกี ารถ่ ายทอดภูมปิ ั ญญาหมอพืน้ บ้ าน หมอพื ้นบ้ านจังหวัดเลย
ได้ เรี ยนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญา สัง่ สมองค์ความรู้ ภมู ิปัญญาหมอพื ้นบ้ าน ด้ วยการใช้
สมุนไพร ได้ เรี ยนรู้การด�ำรงชีวิตต่อสู้กบั ธรรมชาติ และรักษาเผ่าพันธุ์ด้วยการลองผิด
ลองถูก ทังการหาพื
้
ชสมุนไพร การเก็บเอาส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร น�ำมาผสมกัน
เป็ นต�ำรับยา ใช้ ในการบ�ำบัดรักษาโรคภัยต่าง ๆ ผ่านกาลเวลา จากอดีตสู่ปัจจุบนั
จากบรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตายาย บิดา มารดา สู่บุตร หลาน จากรุ่ นสู่รุ่ น ได้ ทดลอง
อยู่ตลอดเวลาและเกิ ดการสะสมเป็ นความรู้ ไว้ แล้ วถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานจนเป็ น
ข้ อปฏิบตั ิ ข้ อห้ าม ในวัฒนธรรมความเชื่อในการบ�ำบัดรักษาโรคของหมอพื ้นบ้ าน
จังหวัดเลย
				 ผลการศึกษาวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ านด้ วยการใช้
สมุนไพรในจังหวัดเลย พบว่าหมอพื ้นบ้ านได้ จ�ำแนกการถ่ายทอดเป็ น 3 ระดับ คือ
1) การถ่ายทอดในระดับครอบครัว 2) การถ่ายทอดในระดับชุมชน และ 3) การถ่ายทอด
ในระดับประเทศ โดยมีวธิ ีการการบอกเล่า บรรยายด้ วยวาจา การสาธิต การปฏิบตั จิ ริง
วิธีถ่ายทอดโดยให้ เรี ยนรู้จากสื่อด้ วยตนเอง วิธีถ่ายทอดโดยการจัดแสดงนิทรรศการ
ในรูปของแหล่งเรี ยนรู้ วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบันทึกองค์ความรู้ไว้ เป็ นลายลักษณ์
รวมทังการถ่
้
ายทอดในสถาบันทางการศึกษา โดยมีการเปิ ดสอนวิชาแพทย์แผนไทย
สถาบันการแพทย์แผนไทยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
		 2.3 ขัน้ ตอนการถ่ ายทอดภูมิปัญญาหมอพืน้ บ้ าน การถ่ายทอด
ภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ านที่จะเป็ นหมอพื ้นบ้ านจะมีลกั ษณะที่แตกต่างจากการเรี ยน
ของศาสตร์ แขนงอื่น ทังนี
้ ้เพราะภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ านไม่เป็ นสถาบันทางการศึกษา
ที่ทกุ คนจะสามารถเรี ยนได้ อาจปกปิ ดไว้ เฉพาะบุคคลในครอบครัว เครื อญาติหรื อ
บุคคลอื่นที่หมอพืน้ บ้ านเห็นว่ามีคุณสมบัติเพียงพอและรับเข้ าเป็ นลูกศิษย์เท่านัน้
เช่น มีคณ
ุ ธรรม มีเมตตาธรรม มีสติปัญญา มีความเสียสละ มีความขยันหมัน่ เพียร
เอาใจใส่ต่อการศึกษา จึงจะสามารถถ่ายทอด เรี ยนรู้ ได้ ตามกระบวนการต่าง ๆ
ซึ่งขันตอนการถ่
้
ายทอดภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ านแตกต่างจากการถ่ายทอดในระบบ
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การศึกษาทัว่ ไป เพราะมีความเกี่ยวโยงกับความเชื่อ มีขนตอนการมอบตั
ั้
วเป็ นศิษย์
ขันตอนปฏิ
้
บตั ิจริ ง และขันตอนการเรี
้
ยนรู้ มีดงั นี ้
				 1) ขั น้ ตอนวิธีการยกครู ขัน้ ตอนแรกขัน้ การมอบตัวเป็ นศิษย์
ต้ องยกขันธ์ครู (ค�ำว่า “ขันธ์ครู” หมายถึง เครื่องบูชาครู ประกอบด้ วย ขันธ์ 5 ขันธ์ 8
สุรา ไข ผ้ าขาว และเงิน เป็ นต้ น) ไหว้ ครู โดยศิษย์จะต้ องเตรี ยมขันธ์ครู ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั
ครูแต่ละคน
				 2) ขัน้ ตอนการเรี ยนรู้ เมื่อยกครู รับเป็ นศิษย์แล้ ว ขันตอนต่
้
อไป
คือ การติดตามช่วยเหลืองานทุกอย่างให้ เป็ นผู้ชว่ ยหาสมุนไพรในป่ า น�ำมาปลูกไว้ บ้าง
เก็บยา สับยา ตากยา จัดเป็ นต�ำรับยาตามทีค่ รู (หมอพื ้นบ้ าน) ต้ องการ เป็ นการเรียนรู้
ทดลองงานด้ วยจริ ง โดยสังเกตทุกอย่างเก็บรายละเอียดทุกอย่าง เรี ยนรู้ สมุนไพร
สรรพคุณวิธีการเก็บสมุนไพร วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา ช่วงนี ้ศิษย์จะต้ อง
ใช้ ความสามารถของตนเอง คอยสังเกต จดจ�ำ ต้ องอาศัยความพยายาม ความอดทน
สูงเป็ นพิเศษเพราะเป็ นการเรี ยนรู้แบบประสบการณ์ตรง แต่ไม่ได้ ทดลองปฏิบตั จิ ริ ง
				 3) ขัน้ ตอนการปฏิบัติจริ ง หลังจากได้ เรี ยนรู้ งานหมอพืน้ บ้ าน
ทุกอย่างจนช�ำนาญ ครู จะให้ ลงมือทดลองปฏิบตั ิจริ ง โดยการท�ำการรั กษาผู้ป่วย
ในแต่ละอย่าง เช่น การตรวจวินิจฉัยโรค บอกอาการ บอกโรค หรื อให้ จดั ยาสมุนไพร
ในการรักษาโรคต่าง ๆ ซึง่ ขันตอนนี
้
้ครูดแู ลอย่างใกล้ ชิดก่อนที่จะให้ ออกไปประกอบ
อาชีพเป็ นหมอเอง ผู้ศึกษาต้ องทดลอง ลงมือปฏิบตั ิจริ ง โดยการวินิจฉัยโรค เช่น
จับชีพจร การถามประวัติการเจ็บป่ วย ถามอาการที่เป็ น ดูสีหน้ า ดูตา ดูมือ ดูเท้ า
จับชี พจร สังเกตอาการ ดูการไหลเวียนของเลือด และท�ำการบ�ำบัดรั กษาผู้ป่วย
จนครูเชื่อมัน่ ว่าศิษย์สามารถรักษาได้ แล้ ว
				 4) ขัน้ การเป็ นหมอพืน้ บ้ าน เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ าย เป็ นขัน้ ตอน
หลังจากทีผ่ ้ถู า่ ยทอดวิชาหมอทีไ่ ด้เรียนรู้วชิ าหรือน�ำความรู้ทงหมดประมวล
ั้
ทังการวิ
้ เคราะห์
สงเคราะห์ให้ เกิดความช�ำนาญจนสามารถบ�ำบัดรักษาความเจ็บป่ วยได้ และผู้ถา่ ยทอด
เป็ นหมอ ต้ องเป็ นหมอเต็มตัว นอกจากจะได้ ความรู้จากอาจารย์แล้ ว เมื่อพบปั ญหา
พบโรค พบอาการที่ตา่ งจากที่ถ่ายทอดไว้ ตวั หมอเองต้ องไปศึกษา
		 2.4 ปั ญหาและอุปสรรคการถ่ายทอดภูมปิ ั ญญาหมอพืนบ้
้ าน พบว่า
การถ่ายทอดมีปัญหาหลายด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้รับการถ่ายทอด เช่น ขาดความอดทน
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ขาดคุณสมบัติ คนรุ่ นใหม่ไม่สนใจ ไม่เห็นความส�ำคัญ ด้ านผู้ให้ การถ่ายทอด เช่น
ชราภาพมาก อายุมาก หวงวิชา ปกปิ ดวิชา หมอพืน้ บ้ านมี ความละเอียดลึกซึง้
ด้ านสภาพแวดล้ อม เช่น มีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง หมอพื ้นบ้ านไม่มใี บประกอบโรคศิลปะ
การท�ำยาไม่ได้ มาตรฐาน ขาดความสะอาด และระบบการถ่ายทอดไม่เป็ นมาตรฐาน
ต�ำราก็มาจากพื ้นบ้ านโบราณไม่ได้ ผา่ นผู้เชี่ยวชาญ

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาองค์ ความรู้ทหี มอพืน้ บ้ านใช้ สภาพการรักษาพยาบาล
และการให้ บริการของหมอพืน้ บ้ าน การยอมรั บวิธีการรั กษาของหมอพืน้ บ้ าน
ในจังหวัดเลย
ผลจากการศึกษาองค์ความรู้เกีย่ วกับสมุนไพรทีห่ มอพื ้นบ้ านใช้ ในการรักษาโรค
พบว่าหมอพืน้ บ้ านมีความเชื่อเกี่ยวกับธาตุทงั ้ สี่ คือธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุลม และ
ธาตุน� ้ำ ซึง่ เป็ นส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญในร่างกาย เมือ่ ธาตุทงสี
ั ้ พ่ กิ ารท�ำให้ ร่างกายเจ็บป่ วย
การรั ก ษาต้ อ งบ� ำ รุ ง ธาตุ ปรั บ ธาตุ ตัง้ ธาตุด้ ว ยยาสมุน ไพร ดัง นัน้ หมอสมุน ไพร
ต้ อ งมี ค วามรู้ ต่ า ง ๆ ในการจ� ำ แนกสมุน ไพรตามการออกฤทธ์ ต่ อ ระบบต่ า ง ๆ
ของร่ างกาย จ�ำแนกตามส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพร เช่น ใบ ดอก กิ่ง ต้ น ราก ฯลฯ
การจ�ำแนกตามรสของตัวยาสมุนไพร รสขม รสฝาด รสเปรี ย้ ว ฯลฯ ซึง่ เป็ นไปตาม
แนวคิดทฤษฎีการแพทย์แผนไทยที่ มีแนวคิดความเชื่อเรื่ องธาตุสี่ ตังแต่
้ สมัยก่อน
พุท ธกาลกล่ า วไว้ ว่ า ร่ า งกายของมนุษ ย์ เ รานัน้ ประกอบด้ ว ยธาตุสี่ คื อ ธาตุดิ น
ธาตุน� ำ้ ธาตุล ม และธาตุไ ฟ เมื่ อ ธาตุทัง้ สี่ พิ ก าร หย่ อ น ท� ำ ให้ เ กิ ด การเจ็ บ ป่ วย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปรีชา อุยตระกูล และคณะ (2531) ทีศ่ กึ ษากลุม่ หมอพื ้นบ้ าน
โคราช พบว่าธาตุคนเราประกอบด้ วย ธาตุสี่ คือ ธาตุดนิ ธาตุน� ้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ
สภาพการรั ก ษาของหมอพื น้ บ้ า นนัน้ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความเชื่ อ ต่า ง ๆ
ตามวิถีวฒ
ั นธรรมของท้ องถิ่น ซึง่ หมอพื ้นบ้ านมีความเชื่อในการรักษาพยาบาล ได้ แก่
ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับมูลเหตุของการเกิดโรค ความเชื่อเกี่ยวกับ
ขันธ์ ห้า ความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์ กบั สมุฏฐานการเกิดโรค ความเชื่อเกี่ยวกับ
ธาตุสี่ ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมการแพทย์แผนไทย ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับ
สมุนไพร สอดคล้ องกับแนวคิดของ ดารณี อ่อนชมจันทร์ (2550) กล่าวว่า หมอพื ้นบ้ าน
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ส่วนใหญ่จะมีพื ้นฐานความเชื่อและระบบวัฒนธรรมเช่นเดียวกับชุมชนที่หมอพื ้นบ้ าน
อาศัยอยู่ รวมไปถึงความเชือ่ เกีย่ วกับสุขภาพและความเจ็บป่ วยด้ วย เลือกวิธีการรักษา
ให้ เหมาะสมกับสาเหตุของผู้ป่วยแต่ละคน และบ่อยครัง้ ที่ใช้ วิธีรักษาโรคหลายวิธี
ประกอบกัน มักมีการผสมผสานแนวคิดและวิธีการรักษาความเจ็บป่ วย และสอดคล้ อง
กับหลักการดูแลสุขภาพแบบพื ้นบ้ าน (Indigenous Self-Care) ที่ม่งุ เน้ นการดูแล
สุข ภาพให้ สมดุ ล และสอดคล้ อ งกั บ กฎทางสัง คมวัฒ นธรรมและกฎธรรมชาติ
เป็ นการดูชีวิตในมิติทางกาย ทางจิตใจ ทางจิตวิญญาณ และทางอารมณ์ให้ อยู่ใน
สภาวะกลมกลืมกับโลกรอบตัว และหากชีวติ ละเมิดกฎทางธรรมชาติ ชีวติ จะเสียสมดุล
อ่อนแอ และเจ็บป่ วย การรักษาได้ ผลดีในกลุม่ อาการโรคทีไ่ ม่ชดั เจน (Psychosomatic
Disorders) ในสังคมหมูบ่ ้ านมีความเจ็บป่ วย กลุม่ อาการหนึง่ ที่หมอและผู้ป่วยเชื่อว่า
เกิ ดจากอ�ำนาจเหนื อธรรมชาติ ส่วนใหญ่ เป็ นความเจ็บป่ วยที่แยกออกไม่ชัดเจน
ระหว่างอาการทางกายและอาการทางจิต มีความสอดคล้ องกับวิถีของชุมชน ชาวบ้ าน
และหมอพื น้ บ้ า นมี พื น้ ฐานทางสัง คมวัฒ นธรรม วิ ถี ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ ค ล้ า ยคลึง
มี ความเชื่ อเกี่ ยวกับสาเหตุของการเจ็บป่ วยเหมื อนกันอี กทัง้ รู ปแบบและขัน้ ตอน
การรักษาไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อน สามารถเข้ าใจได้ โดยง่าย และทีส่ ำ� คัญก็คอื ครอบครัวและ
ญาติพนี่ ้ องสามารถเข้ ามารับรู้และมีสว่ นร่วมในทุกขันตอนการรั
้
กษาเสียค่าใช้ จา่ ยน้ อย
(รุ้งรังษี วิบลู ชัย, 2538) ผลจากการศึกษาครังนี
้ ้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุลกี ร ขวัญชัยนนท์
(2540) ได้ สรุปลักษณะเด่นของระบบการแพทย์พื ้นบ้ านว่าเป็ นระบบการแพทย์แบบ
องค์รวม (Holistic) ใช้ การวินจิ ฉัยและการรักษาโรคอาศัยบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรีชา อุยตระกูล และคณะ (2531) ได้ศกึ ษากลุม่ ไทยโคราช
จังหวัดนครราชสีมา และกลุม่ ไทยลาว จังหวัดชัยภูมิ พบว่าหมอพื ้นบ้ านมีความเชื่อ
ในเรื่ ององค์ประกอบของมนุษย์ไม่แตกต่างจากคนในชนบทหมู่บ้านอื่น คือ เชื่อว่า
มนุษย์ประกอบด้ วยกาย คือ ธาตุทงสี
ั ้ ่ อันได้ แก่ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ และองค์ประกอบ
ทางด้ า นจิ ต ใจ อัน ได้ แ ก่ ขวัญ วิ ญ ญาณ และวิ ธี ก ารรั ก ษานี ย้ ัง สอดคล้ อ งกับ
การศึกษาของ โอภาส ชามะรัตน์ (2545) ที่พบว่าวิธีการบ�ำบัดรักษาความเจ็บป่ วย
ของหมอพื ้นบ้ านจะใช้ สมุนไพรและเวทมนตร์ คาถา ซึง่ กลุ่มผู้ป่วยที่มารับการรักษา
ส่ ว นมากเคยได้ รั บ การรั ก ษาจากหมอแผนปั จจุ บัน มาก่ อ น เมื่ อ ไม่ ห ายจึ ง มา
รั ก ษากั บ หมอพื น้ บ้ า น ปกติ ผ้ ู ป่ วยจะมารั บ การรั ก ษาที่ บ้ า นของหมอพื น้ บ้ า น
ส่วนการปฏิบตั ติ วั ของผู้ป่วยระหว่างรับการรักษา จะได้ รับค�ำแนะน�ำจากหมอพื ้นบ้ าน
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ส� ำ หรั บ ขั น้ ตอนการบ� ำ บั ด รั ก ษาความเจ็ บ ป่ วยของหมอพื น้ บ้ าน ในขั น้ ตอน
การเตรี ยมการหมอพื ้นบ้ านจะเตรี ยมสมุนไพรและวัตถุสิ่งของเครื่ องบูชาด้ วยตนเอง
มีการวินิจฉัยโรคโดยการคล�ำชี พจร หลอดลม นิว้ มือ และมีการสอบถามอาการ
เจ็บป่ วยจากผู้ป่วย ขัน้ ตอนการบ�ำบัดรั กษาจะใช้ สมุนไพรจากพื ชโดยวิธีการต้ ม
ละลายน�ำ้ เพื่อใช้ ดื่ม และใช้ ประคบบริ เวณที่เจ็บปวด และขันตอนการประเมิ
้
นผล
การรักษาจะพิจารณาจากอาการของผู้ป่วยที่มารับการบ�ำบัดรักษา และสอบถาม
อาการจากผู้ป่วยโดยตรง
ผลการศึกษาการยอมรับการรักษาวิธีการรักษาของหมอพื ้นบ้ านในจังหวัดเลย
พบว่าผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในผลการรักษาอาการต่าง ๆ ที่เจ็บป่ วยหายไป
บางคนหายเป็ นปกติ แต่ผ้ ปู ่ วยทุกคนสามารถกลับไปใช้ ชีวิตได้ ตามปกติ สามารถ
ประกอบอาชี พ ท� ำ ภาระกิ จ กิ จ วัติ ป ระจ� ำ วัน งานต่า ง ๆ ที่ เ คยท� ำ ได้ ต ามปกติ
ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ พระสุริยา มาตร์ ค�ำ (2552:122-130) ได้ ศึกษา
การพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมปิ ั ญญาหมอพื ้นบ้ านในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ ศกึ ษาผู้รับการบ�ำบัดรักษามีรักษาโรคต่าง ๆ พบว่า
ผู้ป่วยมี อาการดีขึน้ พอใจในผลการรั กษา และผลการศึกษาครั ง้ นี ส้ อดคล้ องกับ
การศึกษาของ ภัทรธิรา ผลงาม (2554) ได้ พฒ
ั นาต�ำรายาสมุนไพรพื ้นบ้ านเพื่อรักษา
โรคในชุมชน ผลจากการพัฒนาต�ำรั บยาได้ น�ำยาไปทดลองใช้ กับผู้ป่วยในชุมชน
และผู้ ป่ วยที่ ม ารั ก ษากั บ หมอพื น้ บ้ าน สรุ ป ผลจากการทดลองผู้ ป่ วยทุ ก คนมี
ความพึงพอใจในผลการรั กษาแม้ ว่าในบางรายขาดการติดต่อเนื่ องจากมี ปัญหา
ไม่สามารถมาพบหมอพื ้นบ้ านได้ ตามนัดหมาย แต่อาการต่าง ๆ ที่เจ็บป่ วยหายไป
บางคนหายเป็ นปกติ แต่ผ้ ปู ่ วยทุกคนสามารถกลับไปใช้ ชีวิตได้ ตามปกติ สามารถ
ประกอบอาชีพ ท�ำงานต่าง ๆ ที่เคยท�ำได้ ตามปกติ
2. ผลการศึกษาวิธีการถ่ ายทอดภูมิปัญญาหมอพืน้ บ้ านด้ วยการใช้
สมุนไพร
วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพืน้ บ้ านด้ วยการใช้ สมุนไพรในจังหวัดเลย
พบว่าหมอพื ้นบ้ านได้ จ�ำแนกการถ่ายทอดเป็ น 3 ระดับ คือ 1) การถ่ายทอดในระดับ
ครอบครัว 2) การถ่ายทอดในระดับชุมชน และ 3) การถ่ายทอดในระดับประเทศ
โดยมีวิธีการการบอกเล่า บรรยายด้ วยวาจา การสาธิต การปฏิบตั ิจริ ง วิธีถ่ายทอด
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โดยให้ เรี ยนรู้ จากสื่อด้ วยตนเอง วิธีถ่ายทอดโดยการจัดแสดงนิทรรศการในรู ปของ
แหล่งเรี ยนรู้ วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบันทึกองค์ความรู้ไว้ เป็ นลายลักษณ์
การถ่ายทอดในระดับครอบครัวนันเป็
้ นการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษให้ แก่
ผู้สบื เชื ้อสายโดยตรง เช่น บุตร และการถ่ายทอดในระดับเครือญาติ เมือ่ คนในครอบครัว
บุ ต รของตนเองไม่ ส นใจหรื อ ไม่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมที่ จ ะเป็ นหมอพื น้ บ้ าน
โดยที่เครื อญาติได้ ติดตามช่วยเหลือการท�ำงาน ได้ รับการบอกเล่าตัวยา สรรพคุณ
อาการของโรค และได้ เห็นวิธีการขัน้ ตอนทุกอย่างอย่างละเอียดในการรั กษาโรค
จากหมอพื ้นบ้ าน เป็ นการถ่ายทอดโดยประสบการณ์ตรง จนเกิดเป็ นความรู้จนสามารถ
ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์โดยตรงจะก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้
และความคงทนของความรู้ ได้ มากกว่าการอ่านจากต�ำราอย่างเดียว และสอดคล้ อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู้ ภมู ิปัญญาการรักษาสุขภาพของหมอพื ้นบ้ าน
จากนักวิชาการดังกล่าว สรุปได้ วา่ กระบวนการเรียนรู้นนสามารถเรี
ั้
ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง
โดย การฝึ กปฏิบตั ิลองผิดลองถูก เช่น การเรี ยนรู้ ด้ วยวิธีการรักษากระดูกหักจาก
การอ่านต�ำรายาพื ้นบ้ าน แล้ วจึงค่อยหาสมุนไพรมาทดลองประกอบจนประสบกับ
ความส�ำเร็ จ และมีความช�ำนาญในการใช้ สมุนไพรรักษาผู้ป่วย ผลการศึกษาครัง้ นี ้
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของพิทยา สายน�ำทาน (2540 ) พบว่า กระบวนการเรียนรู้
ในชุมชนระยะแรกเป็ นการถ่ายทอดความรู้จากระบบครอบครัว เครือญาติ โดยถ่ายทอด
จากบรรพบุรุษสูล่ กู หลาน
การถ่ายทอดในระดับชุมชนนันเป็
้ น การถ่ายทอดจากหมอพื ้นบ้ านสูบ่ คุ คลที่
สนใจ โดยหมอพื ้นบ้ านพิจารณาเห็นว่าบุคคลที่มีความสนใจมีคณ
ุ สมบัติที่จะเป็ น
หมอพื ้นบ้ านและมีความพึงพอใจต่อกัน หรื อผู้รับการบ�ำบัดรักษากับหมอพื ้นบ้ าน
มี อาการดีขึน้ หรื อหายป่ วยแล้ วเห็นว่าได้ ผลดีจึงขอถ่ายทอดวิชาหมอพืน้ บ้ านไว้
เพื่อรักษาตนเอง ผู้อื่น ในกรณี เช่นนีผ้ ้ ูสนใจต้ องใช้ วิธีการท่องจ�ำจากการบอกเล่า
ของหมอพื ้นบ้ านหรื อจากต�ำรา และบันทึกของหมอพื ้นบ้ านที่ได้ ถา่ ยทอดให้ หรื อจาก
การศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ทสี่ รุปว่าการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพมาจากความต้ องการที่จะเรี ยนรู้ ผลการศึกษาครัง้ นี ้สอดคล้ องกับ
ผลการศึกษาของ ชูชาติ เหลีย่ มวานิช (2537) ได้ ศกึ ษากระบวนการเรียนรู้ในการดูแล
รั ก ษาสุข ภาพของชาวบ้ า นในชุม ชน พบว่า ชุม ชนชนบทมี ป ระเพณี ใ นการดูแ ล
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รักษาสุขภาพ ที่เป็ นการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับการกล่อมเกลาทางสังคม และได้ เรี ยนรู้ จาก
ผู้น�ำบารมีในชุมชน เช่น พระ ผู้อาวุโส ทังภายในและภายนอกชุ
้
มชน
ส่ว นการถ่ า ยทอดในระดับ ประเทศนัน้ เป็ นการถ่ า ยทอดจากสถาบัน ทาง
การศึกษา ในปั จจุบนั การแพทย์แผนโบราณเป็ นทีย่ อมรับ และมีระบบการจัดการศึกษา
โดยมีสถาบันการแพทย์แผนไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ เปิ ดสอนวิชาการแพทย์
แพทย์ แผนไทยที่ถูกต้ องตามกฎหมาย รวมทัง้ การถ่ายทอดจากต�ำราแผนโบราณ
การจดบันทึกซึ่งหมอพื ้นบ้ านส่วนมากได้ จารึ ก บันทึกวิชาหมอพื ้นบ้ านไว้ เป็ นต�ำรา
ทังภาษาธรรม
้
และบางส่วนได้ น�ำมาแปลเป็ นภาษาไทย ผลการศึกษาครัง้ นี ้สอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ อานันท์ กาญจนพันธุ์ และคณะ (2530) เรื่องการรักษาพยาบาล
พื น้ บ้ า นในจัง หวัด เชี ย งรายได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า การรั ก ษาพยาบาลพื น้ บ้ า นในฐานะที่
เป็ นระบบการแพทย์แผนโบราณ เป็ นประสบการณ์ ที่ได้ สงั่ สมและถ่ายทอดกันมา
ตังแต่
้ ในอดีตเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน ได้ มีการจดบันทึกไว้ เป็ น “ต�ำรา” ต่าง ๆ
มากมาย ทัง้ ที่เป็ น “ปั๊ บสาและใบลาน” ตังแต่
้ สงั คมแบบเกษตรกรรม หรื อสังคม
ก่อนอุตสาหกรรมจนกระทัง่ ปั จจุบนั ต�ำรับต�ำราเหล่านันรวมความเชื
้
่อและพิธีกรรม
ในการรักษาพยาบาลคนป่ วยไว้ อย่างละเอียด มีการสืบทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน
จนกระทัง่ ปั จจุบนั รู ปแบบการรักษาได้ กลายเป็ นลักษณะของการผสมผสานระหว่าง
ความเชื่อ แบบแผนโบราณกับแผนสมัยใหม่

ข้ อเสนอแนะการวิจยั
1. ข้ อเสนอแนะการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
		 ผลจากการศึกษาได้ ทราบกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา ซึ่งน� ำผล
การวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ ดังนี ้
		 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น กระทรวงสาธรณสุข ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดและโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื ้นทีค่ วรมีการส่งเสริมการน�ำภูมปิ ั ญญาหมอพื ้นบ้ าน
เกี่ ยวกับเรื่ องการดูแลรั กษาทั่ว ๆ ไป เพื่อดูแลรั กษาคนในครอบครั ว ญาติพี่น้อง
ต่อ ๆ กันไป
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		 2) องค์กรของรัฐ เช่น กระทรวงสาธรณสุข ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
และโรงพยาบาลต่าง ๆ ควรให้ การส่งเสริ มสนับสนุนอย่างจริ งจัง แม้ รัฐบาลจะให้
ความสนใจในการใช้ ยาสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคประมาณ 10 ปี แล้ ว แต่ก็ยงั ขาด
การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างแท้ จริง หรือบางทีแม้ มกี ารสนับสนุนแต่กไ็ ม่ตรงกับพื ้นฐาน
ของท้ องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่ องของวัฒนธรรม ซึ่งได้ น�ำเอาระบบคิดของการแพทย์
แผนปั จจุบนั เข้ าไปด�ำเนินการโดยไม่ได้ ดดั แปลงให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมไทย
		 3) หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องควรจะท�ำการศึกษาการแพทย์พื ้นบ้ านอย่างจริงจัง
แล้ วน�ำเอามาผสมผสานในการแพทย์แผนปั จจุบนั และภาครัฐควรให้ การสนับสนุน
การแพทย์พื ้นบ้ าน หรื อหมอพื ้นบ้ านด้ วยความจริ งใจและศรัทธาภูมิปัญญาชาวบ้ าน
รวมถึงภาครัฐควรจะสนับสนุนส่งเสริ มให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของชาวบ้ านด้ วยวิธี หมอพื ้นบ้ าน
		 4) การส่งเสริ มการถ่ายทอดการเรี ยนรู้ให้ แก่ชาวบ้ าน จากการศึกษาของ
ผู้วจิ ยั พบว่ายังได้ รบั การส่งเสริมค่อนข้ างน้ อย ดังนันควรจะเปิ
้
ดโอกาสให้ หน่วยงานต่าง ๆ
ทังภาครั
้
ฐและเอกชน และชุมชนได้ มีส่วนร่ วมในการจัดการถ่ายทอดการเรี ยนรู้ ของ
ชาวบ้ านให้ มากยิ่งขึ ้น และควรให้ ชมุ ชนได้ มีสว่ นร่วมในการจัดการให้ มากที่สดุ
		 5) ควรสนับสนุนให้ หมอพื ้นบ้ านมีโอกาสเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ใน
การดูแลรักษาสุขภาพแบบพื ้นบ้ าน โดยผ่านสถานีอนามัยหรื ออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ ้ าน
		 6) การศึกษาวิจัยครั ง้ นีพ้ บว่า องค์ความรู้ หมอพืน้ บ้ านที่ใช้ ดูแลรั กษา
สุขภาพขึ ้นอยูก่ บั ความเชื่อและประเพณีของท้ องถิ่นด้ วย ดังนันการจะน�
้
ำผลวิจยั ไปใช้
ต้ องดูความเหมาะสมของท้ องถิ่นและวัฒนธรรมแห่งนัน้ ๆ ด้ วย
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั ง้ ต่ อไป
		 1) ควรมีการศึกษาเพือ่ สร้ างนวัตกรรมการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมปิ ั ญญา
หมอพื ้นบ้ านเพื่อรักษาโรค
		 2) ควรมีการศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ านเพื่อรักษาโรค
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		 3) สาธารณสุขจังหวัดควรร่ วมมือกับสถานศึกษาเพื่อท�ำการศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับความรู้ หมอพื ้นบ้ านแต่ละประเภทที่ยงั คงเหลืออยู่ เพื่อจะหาทางช่วยเหลือ
และพัฒนาเพื่อการสืบทอดต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้คือการได้ รบั การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันการแพทย์แผนไทย
ซึ่ง เป็ นกลไกในการด� ำ เนิ น งานที่ ส� ำ คัญ อย่า งยิ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความส� ำ เร็ จ ในครั ง้ นี ้
ผู้วจิ ยั จึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงทีใ่ ห้ งบประมาณสนับสนุนดังกล่าว ขอขอบพระคุณ
ชมรมหมอพืน้ บ้ านจังหวัดเลยที่ได้ ให้ โอกาสได้ สัมภาษณ์ ผ้ ูป่วยที่ มาขอรั บบริ การ
ในชมรมหมอพื ้นบ้ าน
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